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 - Д-р Кръстев, какво 
отличава Кардиологична-
та болница СБАЛК - Вели-
ко Търново?
	 -	 В	 Българския	 карди-
ологичен	институт,	част	от	
който	е	и	нашата	болница,	
винаги	 е	 имало	 стремеж	
към	 модерна	 медицина	
и	 съвременни	 решения	 –	
традиционно	 инвестираме	
във	 високи	 технологии,	
без	 да	 забравяме,	 че	 па-
циентът	винаги	е	на	първо	
място.	 Специализираната	
кардиологична	 болница	 в	
Търново,	 уважаеми	 паци-
енти,	 работи	 24/7	 и	 вече	
14	години	спасява	живот!
 - Как на практика 
CОVID-19 промени кар-
диологията и какъв е 
ефектът върху пациентите 
със сърдечносъдови за-
болявания? 
	 -	Промените	са	много	и	
в	повечето	случаи	–	небла-
гоприятни.	 На	 първо	 мяс-
то,	 регистрираме	 тревож-
но	 повишена	 склонност	
към	 тромбообразуване	
при	 заболелите	 от	 COVID	
–	 поява	 на	 тромби	 бук-
вално	от	нищото.	В	много	
случаи	 те	 се	 локализират	
на	места,	свързани	с	риск	

за	 живота,	 в	 съдовете	 на	
сърцето,	 белите	 дробове,	
долните	 крайници	 и	 т.	 н.	
И	 всичко	 това	 се	 допъл-
ва	 от	 потенциалната	 ув-
реда	на	сърдечния	мускул	
вследствие	на	SARS-CoV-2	
и	 други	 вируси.	 На	 второ	
място	 идва	 проблемът	 с	
късното	поставяне	на	диа-
гноза	при	остри	състояния	
като	миокардния	инфаркт.
 - На какво се дължи 
това?
	 -	Това	е	феномен,	кой-
то	 се	 наблюдаваше	 през	
първите	месеци	на	панде-
мията	и	той	беше	свързан	
основно	със	страха	на	хо-
рата	 от	 заразяване,	 ако	
напуснат	 своето	 убежище	
–	дома.	

продължава на стр. 3

водещият кàрдиолоã от екипà нà сБалк - велико търново д-р вàлентин кръñтев предñтàвя кàрдиолоãичнàтà áолницà:

с модернà медицинà, ñъвременни решения и виñоки 
технолоãии. Пàциентът зà нàñ е винàãи нà първо мяñто!

 Д-р Валентин Кръстев	 е	 водещ	 кардиолог,	
част	от	екипа	на	СБАЛК	-	Велико	Търново.	Има	
богат	 опит	 в	 инвазивната	 кардиология	 и	 е	 екс-
перт	по	ехокардиография.	Той	е	отличен	диагнос-
тик.	Бил	е	началник	на	Отделението	по	кардиоло-
гия	в	СБАЛК	„Медика	кор“	-	Русе,	началник	сек-
тор	 по	 инвазивна	 кардиология	 в	МБАЛ	 „Христо	
Ботев“	-	Враца,	началник	на	Сектор	по	инвазивна	
кардиология	в	МБАЛ	„Национална	кардиологична	
болница“	 -	 София,	 началник	 Клиника	 по	 карди-
ология	 в	 „Софиямед“	 и	 инвазивен	 кардиолог	 в	
МОБАЛ	 „Стефан	Черкезов“	 във	Велико	Търново.	
Има	специалност	по	вътрешни	болести	и	карди-
ология.	Член	е	на	Дружеството	на	кардиолозите	
в	България	и	Дружеството	по	интервенционална	
кардиология,	Европейското	дружество	по	карди-
ология,	 членува	 в	 Съвета	 по	 кардиоонкология,	
Съвета	 по	 мозъчносъдови	 инциденти	 и	 Евро-
пейската	 асоциация	 за	 перкутанни	 сърдечносъ-
дови	 интервенции.	 Член	 е	 и	 на	Американското	
кардиологично	 дружество,	 Американската	 сър-
дечна	 асоциация,	 Американското	 дружество	 по	
ехокардиография,	 Европейското	 дружество	 по	
сърдечносъдова	и	интервенционална	радиология	
и	Световното	дружество	по	критична	исхемия	на	
долните	крайници.	
За контакт: 
СБАЛ по кардиология 
Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ 1
Тел. 062-632-020
www.cardiacinstitute.bg 
e-mail: v.krastev.vt@cardiacinstitute.bg 

ул. “Цанко Дюстабанов” 20-22, тел. 80 85 77, 0888/929 078

ПреДлага пиратки, ракети, римски свещи, пиробатерии, конфети 
и много гърмящи и искрящи изненади. ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАРЯ

500 изпълнители от читàлище „Гàáрово 
2002"

 

ñътворихà „коледен подàрък" 4
	 Декемврийска	 дребна	 градушка,	 предшествана	 от	 гръмоте-
вици,	се	изсипа	вчера	в	Габрово	около	15.30	–	16	часа.	Мете-
оролозите	бяха	прогнозирали	валеж	в	топлия	съботен	ден,	но	
чак	градушка	-	не.
	 Два-три	часа	преди	това	подобни	новини	дойдоха	от	Кюс-
тендил	и	района	на	Перник.
	 Да	има	гръмотевична	дейност	и	градушка	посред	зима	не	е	
нещо	необичайно,	но	все	пак	е	изненада.
	 Последните	 години	 зимните	 градушки	 по-често	 се	 случват	
през	януари	и	февруари.
	 Според	метеоролозите	няма	принципна	разлика	между	су-
грашица	и	градушка,	но	е	прието,	че	ако	вали	при	температура	
на	въздуха	над	10	градуса,	да	се	нарича	град,	а	при	под	10	гра-
дуса	-	суграшица.

Грàдушкà поñред зимà

45 творáи в 
Годишнàтà 
изложáà нà 
ãàáровñките 
художници, 
ивà съйковà - ñ 
нàãрàдàтà нà ÕГ 
"Õриñто Öокев"
 страница 2

	 На	 16	 декември	 почина	 Людмил	
Иванов,	 заемал	 кметския	 пост	 в	
периода	1991	–	1995	година.	Людмил	
Иванов	беше	председател	на	Общин-
ския	съвет	от	2003	до	2007	година.	
	 Кметът	 на	Община	Трявна	 и	 це-
лият	екип	на	общинска	администра-
ция	 изказаха	 своите	 най-искрени	
съболезнования	 на	 близките	 и	 род-
нините	на	Людмил	Иванов.

	 „Той	 честно	 и	 достойно	 заема-
ше	 нелекия	 пост	 кмет	 на	 Община	
Трявна	 и	 бе	 сред	 най-уважаваните	
общински	представители	тук,	влагащ	
сърцето	 и	 душата	 си	 в	 своята	 дей-
ност.	Неговият	лик	гордо	стои	редом	
до	 останалите	 кметове	 на	 Община	
Трявна	и	неговото	име	никога	няма	
да	бъде	забравено!“,	се	казва	в	съ-
болезнователния	адрес.

Починà людмил ивàнов, кмет нà 
оáщинà трявнà в периодà 1991 – 1995

построена	 с	 дарението	
от	 300	 000	 лева	 на	 Ни-
кола	 Иванов	 Калпазанов	
–	 син	 на	 индустриалеца.	
На	 20	 юни	 1933	 г.	 Нико-
ла	Ив.	Калпазанов	дарява	
300	хил.	лв.	за	построява-
не	сграда	на	БЧК	в	Габро-
во,	в	която	да	се	помеща-
ва	 безплатна	 ученическа	

трапезария.	 Дарението	 е	
прието	 с	 благодарност	 от	
дружеството	 на	 Червения	
кръст	в	града,	а	дарителят	
е	 обявен	 за	 почетен	 член	
на	БЧК	–	клон	Габрово.

85 ãодини от оñвещàвàнето нà 
ñãрàдàтà нà БЧк в Гàáрово,

интервю ñ 
Желязко великов, 
предñедàтел 
нà тд „лудите 
мечки

“
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ВОДОРАВНО: Академик. Кревати. „Тавлада“. Автобус. „Нивеа“. Андро. „Алра“. „Венто“. Дау (Чарлз). 
Шланг. Цистерна. Ски. Нии (Хирохару). Ракла. Есбер. Статика. Пастет. Бату, Аортит. До. Блок. Лантан. 
Апел. Юрта. Степен. Иво. Ултиматум. Радоев (Иван). Катерач. Цинти. Баа. Нара. Икике. Фалш. Жорес 
(Жан). Роа. Премиер. Рента. Ирис. Имена. Рила. Бдин. Птах. Фонтан. Ас. Велков (Крум). Ехо. Интрига. 
Видин. Ор. Икона. Ектодерма. Реалистка. Маниак.  ОТВЕСНО: Активист. Люлка. Ридание. „Аавес“. 
Аборт. Аферистка. Адвент. Тактик. Амин. Рол. Елатерит. „Аманлис“. Вини (Алфред дьо). Яма. Оракул. 
Аташе. Пегас. Ида. Нка. Астер (Фред). Ритла. Скандал. Антураж. Мак. „Ек“. Да. Апотема. Ореховка. 
„Икарус“. Арап. Чирен. Вит. Рво. Кестнер (Ерих). Кенаф. Дом. Пет. Шисти. Нацист. Обида. Воал. Бета. 
Дик. Арн. Нен. Табланет. Пионер. Ите. Ри. Турнир. Девет. Оклахома. Дисаги. Половина. Анорак.

отговори на сканди от бр. 245, петък

ГАбРОВО, ул. „СТАНциОННА“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@abv.bg

СпЕциАлизиРАНО ДРужЕСТВО
зА пРОизВОДСТВО НА:

•	 Строителни	и	инертни	кариерни	материали
•	 Строеж	и	поддържане	на	пътища
•	 производСтво	на	аСфалтови	СмеСи	и	
•	 полагане	на	пътни	аСфалтови	наСтилки
•	 пътно-ремонтни	дейноСти
•	 пътни	Съоръжения
•	 Улични	и	паркови	благоУСтроявания
•	 УСлУги	СъС	Строителна	механизация
•	 производСтво	на	бетони	и	циментови	замазки

Пътстрой Габрово аД

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

30 ãодини

sviat@mail.bg
ул. „1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

ЕКСКуРзии ОТ ГАбРОВО
ОДРиН - 1 ден, 
11.02/11.03/29.04, 45 лв.   
ОДРиН-ЧОРлу - 24-25.03., 2 
нощ., 139 лв.
иСТАНбул - 15.12, 2 нощув-
ки, от 147 лв.  
ФЕСТиВАл НА лАлЕТО В 
иСТАНбул - м. март и април 
2023 г., от 189 лв.
буРСА-ЕСКишЕхиР - 10.05., 
3 нощ., 325 лв.                                                                                             
буКуРЕщ- ТЕРмЕ - 
14.01./18.02/18.03, 57 лв.
буКуРЕщ-ТЕРмЕ-СОлНАми-
НА СлъНиК - 16.12., 2 нощ., 
259 лв.
СиНАя-бРАН-бРАшОВ - 
03.03/31.03, 229 лв.  
СОлНА миНА В СлъНиК и 
ТЕРмЕ буКуРЕщ - 03.03., 2 
нощ., 235 лв.
ФЕСТиВАл НА КОлбАСицАТА 
В пиРОТ - 28.01, 55 лв.   
КАРНАВАл В КСАНТи - 25-
26.02., 1 нощ., 129 лв.                                                                        
СОлуН-мЕТЕОРА - 03.03., 2 
нощ., 255 лв.

буДАпЕщА-бЕлГРАД-НОВи 
САД - 07.03., 3 нощ., 459 лв.
8 мАРТ В Ниш - 03.03., 2 
нощ., 339 лв.
ЕКСКуРзии ОТ СЕВлиЕВО/
ВЕлиКО ТъРНОВО
ОхРиД-ТиРАНА-ДуРъС - 
06.04/04.05, 3 нощ., 360 лв.
плиТВ. ЕзЕРА-любляНА-п. 
пОСТОйНА - 05.04/19.05, 
405 лв.
ВЕлиКДЕН НА О. КОРФу - 
13.04, 3 нощ., 435 лв.
О. зАКиНТОС - 23.05., 4 
нощ., 455 лв.
О. КОРФу – почивки лято 
2023 г., 7 нощ., от 565 лв.
пОЧиВКи В бълГАРия ляТО 
2023 Г. - РАННи зАпиСВАНия   
пОЧиВКи В ТуРция, 
ляТО 2023 С АВТОбуС                                                                                                       
ОТ ГАбРОВО – РАННи зА-
пиСВАНия  
АВТОбуСНи и САмОлЕТНи  
билЕТи 
пРЕВОДи и лЕГАлизАции 
НА ДОКумЕНТи

 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

уВЕДОмлЕНиЕ
ЕлЕКТРОРАзпРЕДЕлЕНиЕ СЕВЕР АД, 

РАзпРЕДЕлиТЕлЕН ОбСлужВАщ цЕНТъР 
ГАбРОВО и ГОРНА ОРяхОВицА

уВЕДОмяВА СВОиТЕ КлиЕНТи, ЧЕ:
 

 На 21.12.2022 г. от 09:00 до 12:00 ч.	 поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	на	община	
Дряново,	с.	Керека,	с.	Марча,	с.	Балванците,	с.	Елен-
ците,	с.	Каломен,	ВЕЦ	„Каломен”,	с.	Буковец,	Обект	
120	и	Обект	105.

 електроразпределение Север аД, разпределителен об-
служващ център - габрово и горна Оряховица се извинява 
на своите клиенти за възникналото неудобство и се надя-
ва на разбиране.  
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 
обявява	конкурс	за	заемане	на	академична	длъжност	„асистент”	в	област	на	ви-
сше	образование	4.	Природни	науки,	математика	и	информатика,	професионално	
направление	4.2. Химически	науки,	специалност	„Химия”	-	един	брой,	със	срок	за	
подаване	на	документи	2	месеца	от	датата	на	публикуването	му.

 Необходими документи:
 1.	Заявление	до	ректора	за	допускане	до	конкурса;
 2. Автобиография	(CV	европейски	образец);
 3. Диплома	за	завършено	висше	образование	(образователно-квалификацион-
на	степен	магистър)	или	нотариално	заверено	копие;
 4.	Медицинско	свидетелство;
 5.	Свидетелство	за	съдимост;
 6.	Документ	за	трудов	стаж	(ако	има	такъв);
 7.	Списък	на	публикации,	патенти	или	документи	за	участие	в	научни	и	науч-
но-приложни	разработки	(ако	има	такива).
 Справки и документи: ТУ	-	Габрово,	ул.	„Хаджи	Димитър”	4,	Ректорат,	„Научно	
развитие”,	стая	3209,	тел.	066/827-238.

Проект 2021-1-BG01-KA122-VET-000030800 „Усъвършенстване
на професионални умения и компетенции чрез мобилност в мултикултурна среда“

Представители на бизнеса връчиха сертификати евроПас мобилност на 
Ученици от Професионална гимназия По тУризъм „Пенчо семов“

	 В	 тържествена	 обстановка	 в	 хотел	 „Балкан“	 представители	 на	 бизнес	 партньорите	 на	
Професионална	 гимназия	 по	 туризъм	 „Пенчо	Семов“	 –	 Габрово	 връчиха	 сертификати	 Европас	
мобилност	на	30	ученици,	провели	производствената	си	практика	в	Лайпциг	-	Германия,	и	Брага	
-	Португалия.
	 Николай	Николов,	Велина	Андреева	и	Свилена	Генчева	разказаха	за	работата	си	в	кампуса	
на	Гут	Вилиц,	базата	на	приемащата	организация	„Виталис“	в	Германия.	Разказаха	за	това	как	
са	тръгнали	като	група,	а	са	се	завърнали	като	екип,	като	приятели,	които	и	днес	се	срещат	и	
споделят,	за	невероятната	атмосфера	да	се	срещаш	всеки	ден	с	ученици	от	различни	страни,	за	
любезните	и	отзивчиви	ментори	на	работните	места,	за	забележителностите	на	Лайпциг.
	 Габриела	 Минчева,	 Цветомира	 Костадинова	 и	 Мирослав	 Иванов	 впечатлиха	 гостите	 с	
конкретни	примери	от	работата	си	в	 хотели	и	ресторанти	в	Брага.	Нашите	 ученици	наистина	
доказаха,	 че	 са	 разширили	 знанията	 си	 и	 придобитите	 в	 училище	 умения	 в	 готварството	 и	
хотелиерството,	 могат	 свободно	 да	 общуват	 с	 гости	 и	 клиенти,	 да	 обобщават	 и	 анализират	
информация.	 Богатата	 културна	 програма	 е	 дала	 възможност	 на	 групата	 да	 види	 Виана	 ди	
Компостело	и	Порто,	освен	историческите	забележителности	в	Брага.	За	пореден	път	нашият	
партньор	БрагаМоб	показа	изключителен	професионализъм	при	организацията	на	мобилността.
	 Благодарим	 на	 госпожа	 Пепа	 Сомлева	 –	 председател	 на	 Регионална	 стопанска	 камара	 -	
Габрово,	госпожа	Регина	Александрова	–	управител	на	Хлебозавод	–	Габрово,	госпожа	Виктория	
Бонева	 –	 представител	 на	 банка	 ДСК	 –	 Габрово,	 госпожа	Теодора	 Бочукова	 –	 управител	 на	
счетоводна	кантора	„Контисто	Корект“	–	Габрово,	госпожа	Дарина	Гатева	–	управител	на	хотел	
НСОРБ	в	Гергини,	които	уважиха	поканата	да	присъстват	и	участват	в	церемонията.	За	екипа	на	
Професионална	гимназия	по	туризъм	„Пенчо	Семов“	тяхното	присъствие	е	огромна	подкрепа	за	
развитието	на	училището	и	заявка	за	ползотворно	партньорство	в	бъдеще.

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите 
и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Вела лазароВа

	 Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев“	-	Габрово	пред-
стави	 селекция	 от	 творби	 за	
поредната	годишна	изложба	на	
16	декември.	
	 „В	 тазгодишното	 издание	
на	 изложбата	 участие	 вземат	
25	 автори	 с	 45	 творби,	 кои-
то	предоставят	възможност	на	
зрителя	 да	 преживее	 творче-
ските	 търсения	 заедно	 с	 ав-
тора.	 Има	 художници,	 които	
представят	творчеството	си	от	
време	 на	 време,	 което	 вна-
ся	 определено	 оживление	 в	
структурата	 на	 самата	 излож-
ба.	Тази	година	са	няколко	ин-
тересни	пластики	на	Добромир	
Венков,	 графика	 на	 Пламен	
Димитров,	 живописна	 творба	
на	 Радан	 Косов“,	 каза	 на	 от-
криването	Станислав	Гончаров	
от	ХГ	„Христо	Цокев“.
	 Разнообразието	 от	 стило-
ве,	 жанрове,	 изразни	 сред-
ства,	техники,	идеи,	насъбрани	
емоции	кара	зрителя,	докоснал	
се	до	тях,	да	преоткрива	общу-
ването	 с	 изкуството,	 да	 пре-

дизвиква	различни	възприятия.	
	 Жури	в	състав:	Слав	Недев	
-	представител	на	секция	„Жи-
вопис“	 на	 СБХ,	 Евгени	 Недев	
-	председател	на	СБХ	-	Габро-
во	 и	 директор	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев“,	 и	 Станислав	 Гончаров	
-	 уредник	 в	 галерията,	 опре-
дели	 носителя	 на	 наградата	
-	 Ива	 Съйкова	 за	 творбата	 й	
„Умножения	 на	 множеството“	
с	 изчистени	 форми,	 колорит,	
решена	композиция.
	 Наградата,	която	е	със	ста-
тут	на	откупка,	е	осигурена	от	
собствения	 бюджет	 на	 галери-
ята.	Отличената	творба	остава	
във	фонда,	обновявайки	колек-
цията	от	съвременно	изкуство.
	 За	 доброто	 настроение	 в	
арт	 събитието	 бяха	 изпълне-
нията	 на	младите	 пианисти	 от	
Музикален	клуб	„Весела“.
	 Ива	 Съйкова,	 арт	 мени-
джър	на	галерия	„Орловска“	10	
и	куратор	на	свободна	практи-
ка:
	 „Участвам	 за	 втори	 път	 в	
годишната	 изложба.	 Предста-
вям	 една	 минималистична	 ра-
бота	 -	 „Умножения	 на	 множе-

ства“.	 За	 съжаление,	 нямам	
много	 време	 за	 работа	 като	
художник,	 обаче	 искам	 да	
имам.	 Повече	 експерименти-
рам.	 Обикновено	 зад	 моите	
работи	 стои	 някакво	 усещане,		
впечатление,	 някаква	 страст,	
както	при	всеки	художник.
	 Идеята	 ми	 за	 картината	
тръгна	 оттам,	 че	 бохемството	
го	няма.	Някак	започна	да	из-
чезва	при	хората	на	изкуство-
то.	
	 При	 мене	 множеството	
това	 са	 хората	 на	 изкуството,	
които	 все	 пак	 трябва	 да	 на-
мерят	 път	 един	 към	 друг,	 да	
започнат	 пак	 да	 се	 събират,	
защото	това	нещо	ги	вдъхновя-
ва,	ядосва	понякога,	отчайва…	
Има	връзка	в	тази	емоция,	но	
тя	 е	 неизменна.	 За	 да	 върви	
един	човек	напред,	той	трябва	
да	има	социум,	в	който	да	има	
връзка	с	други	хора,	артисти.
	 Призът	е	признание.	Може	
би	ще	 ме	 подтикне	 да	 работя	
повече.	 За	 мен	 той	 беше	 из-
ненада.	 В	 днешната	 изложба	
показаните	неща	звучат	съвре-
менно“.

45 творáи в Годишнàтà изложáà нà 
ãàáровñките художници, ивà съйковà 
ñ нàãрàдàтà нà ÕГ "Õриñто Öокев"

	 На	 15	 декември	 около	
19:20	 часа	 в	 РУ	 -	 Севли-
ево	 е	 получен	 сигнал	 за	
пътнотранспортно	 произ-
шествие	 в	 местността	 Зе-
лево	 перо.	 Пристигналият	
на	място	полицейски	екип	
е	 установил,	 че	 31-годи-
шен	 мъж,	 управлявайки	
л.	 а.	 „Фолксваген	 Голф“	 в	
посока	 село	 Градница,	 е	
изгубил	контрол	над	авто-
мобила	и	се	е	преобърнал	
в	крайпътна	нива.	Мъжът	е	
откаран	 за	 наблюдение	 в	
габровската	 болница	 без	
опасност	за	живота.

31-ãодишен ñе 
преоáърнà ñ Голф 
в крàйпътнà нивà
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продължава от стр. 1
	 Но	 докато	 от	 COVID	
загиват	около	2	на	100	от	
заболелите,	при	сърдечен	
инфаркт	 без	 лечение	 в	
болница	 съотношението	
е	 десетократно	 по-голя-
мо.	 Днес,	 за	 съжаление,	
все	още	много	възрастни	
хора	 не	 търсят	 лекарска	
помощ,	 ако	 получат	 бол-
ката	през	нощта,	а	чакат	
до	сутринта.
	 Поради	 такива	 при-
чини	здравеопазването	в	
страната	 загуби	 голяма	
част	 от	 достиженията	 на	
организацията	за	острите	
инфаркти	 през	 последни-
те	години.	Специализира-
ната	 кардиологична	 бол-
ница	 в	 Търново,	 уважае-
ми	пациенти,	работи	24/7	
и	вече	14	години	спасява	
живот.
 - А какво се случва 
с хората, които от мно-
го години се лекуват за 
сърдечна недостатъч-
ност, стенокардия, хи-
пертония и т. н.? Какво 
става с контрола на тези 
хронични заболявания?
	 -	 Проблемът	 е	 по-

скоро	 в	 първоначалната	
диагностика,	 изследване	
и	 създаване	 на	 начален	
терапевтичен	 план.	 По	
отношение	 на	 болните	 с	
поставена	 вече	 диагноза	
корекциите	 в	 лечението	
и	наблюдението	могат	да	
се	 осъществяват	 и	 чрез	
платформите	 за	 телеме-
дицина.	Дори	и	обикнове-
ната	интернет	или	мобил-
на	връзка	могат	да	бъдат	
полезни.	 И	 по	 време	 на	
пандемията	 работихме	
без	 прекъсване	 и	 не	 си	
позволихме	 дори	 за	 ми-
нута	 да	 оставим	 нашите	
пациенти	без	специализи-
рана	медицинска	грижа.
 - Какво можем да оч-
акваме от екипа на спе-
циализираната карди-
ологична болница, част 
от който сте и Вие?
	 -	 На	 първо	 място	 ще	
продължи	всеотдайната	и	
професионална	 работа	 в	
полза	 на	 пациента.	 По	
отношение	 на	 болестите	
на	сърцето,	съвсем	скоро	
ще	 добавим	 нови	 техно-
логии	за	по-добра	оценка	
на	 стесненията	 на	 арте-

риите,	 хранещи	 сърдеч-
ния	мускул	–	като	напри-
мер	 катетър	 с	 ултразвук,	
който	 оглежда	 артерия-
та	 отвътре,	 оценява	 се	
тежестта	 на	 калциевото	
натрупване,	 включител-
но	оценка	на	поставения	
стент.	С	друг	катетър	мо-
жем	 да	 направим	 функ-
ционален	тест	на	тежест-
та	 на	 стеснението,	 т.	 е.	
независимо	колко	голямо	
или	 малко	 изглежда	 на	
коронарографията,	 мо-
жем	 да	 преценим	 какво	
значение	 има	 то	 за	 из-
хранвания	 мускул	 след	
него	 и	 така	 да	 избегнем	
поставянето	на	стент	вър-
ху	 наглед	 големи	 стесне-
ния,	т.	е.	нашите	пациенти	
ще	бъдат	лекувани,	както	
се	 лекуват	 пациентите	 в	
най-развитите	в	медицин-
ско	 отношение	 страни.	
Естествено	 ще	 продъл-
жим	 да	 ги	 проследяваме	
и	 безкомпромисно	 да	 се	
грижим	 за	 хората,	 които	
ни	се	доверяват	за	диаг-
ностика	и	лечение.	
 - А в други области 
извън сърдечните про-

цедури?
	 -	 Важен	 приоритет	
е	 предотвратяването	 на	
мозъчния	 инсулт.	 Макар	
и	 неврологично	 заболя-
ване,	 намаляването	 на	
риска	 за	 възникването	
му	 е	 главно	 в	 ръцете	 на	
кардиолозите,	 тъй	 като	
двете	 основни	 причини	
за	 инсулт	 се	 лекуват	 от	
кардиолози.	 Едната	 е	
предсърдното	 мъждене	 –	
аритмия,	 която	 изисква	
лечение	 с	 антикоагулант.		
Антикоагулантът	 е	 сред-
ство	 за	 разреждане	 на	
кръвта,	 възпрепятстващо		
образуването	 на	 тромби	
в	 сърцето	 като	 резултат	
от	 тази	 аритмия,	 които	
биха	 се	 изстреляли	 към	
мозъка.	 Втората	 причина	
е	стеснението	на	сънната	
артерия,	която	е	причина	
за	15-20%	от	исхемичните	
инсулти.	 Поставянето	 на	
стент	 или	 хирургичното	
отстраняване	 на	 стено-
зата	 предотвратява	 този	
животозастрашаващ	 и	
инвалидизиращ	 инцидент.	
Малко	 са	 хората,	 които	
се	 подлагат	 на	 доплер	

ехография	 за	 откриване	
на	 тези	 стеснения	 дори	
сред	 болните,	 прекарали	
инсулт	или	преходно	раз-
стройство.
 - Как могат хората да 
си направят подобно из-
следване?
	 -	 Могат	 да	 го	 напра-
вят	 при	 всеки	 лекар	 с	
необходимата	 апаратура	
и	специализация,	както	и	
при	 нас.	 В	 кардиологич-
ната	болница	във	Велико	
Търново	имаме	Програма	
за	превенция	на	мозъчни-
те	инсулти,	която	е	насо-
чена	 към	откриването	 на	
каротидните	стенози	като	
предотвратима	 причина	
за	 настъпването	 на	 това	
заболяване.	 При	 всички	
случаи	 обаче	 трябва	 да	
преценим	 необходимост-
та	от	поставяне	на	стент	
при	тези	болни,	 тъй	като	
това	 е	 свързано	 с	 де-
тайли	 от	 планирането	 на	
самата	процедура.
 - Приличат ли си съ-
довите заболявания на 
сърцето, мозъка, артери-
ите на краката и други?
	 -	 Резонен	 въпрос!	

Болестта	 се	 нарича	 ате-
росклероза	 и	 се	 харак-
теризира	 с	 образуването	
на	 холестеролови	 пла-
ки,	 които	 нараствайки,	
стесняват	 или	 запушват	
артерията.	 Подобен	 про-
блем	 имат	 	 хората,	 кои-
то	 при	 ходене	 по	 равно	
или	при	изкачване	на	на-
клон	 получават	 усещане	
за	 схващане	 в	 прасците,	
което	 ги	 кара	 да	 почи-
ват.	 Това	 се	 дължи	 на	
запушване	 на	 артериите	
на	краката.	Тежката	фор-
ма	 на	 болестта,	 типична	
за	 метаболитни	 заболя-
вания,	 какъвто	 е	 диабе-
тът,	 води	 до	 незараства-
щи	 рани	 по	 стъпалото	 и	
подбедрицата.	 Често	 при	
такива	 проблеми	 пациен-
тите	 се	 самолекуват	 по	
странни	 начини,	 защото	
не	знаят,	че	отпушването	
на	артерията	е	единстве-
ният	 метод	 за	 лечение.	
Най-важното	 е,	 че	 спе-
циализираната	 процеду-
ра	 предотвратява	 ампу-
тацията	 на	 крака,	 което	
е	 сериозен	 проблем	 за	
болния	и	неговото	семей-

ство.	Ние	в	СБАЛК	 -	Ве-
лико	Търново	 притежава-
ме	сериозен	опит	в	лече-
нието	 на	 тази	 патология,	
с	който	можем	да	бъдем	
полезни.
 - Процедурите, за 
които говорите, покри-
ват ли се от Здравната 
каса?
	 -	 Ако	 пациентът	 се	 е	
самонасочил	поради	съм-
нение	 за	 стеснение	 на	
сънната	 артерия	 или	 за-
пушвания	 на	 артериите	
на	 краката	 –	 дошъл	 е	
на	 преглед	 в	 болницата	
без	 направление,	 не	 е	
здравноосигурен	 и	 не	 е	
налице	 спешно	 състоя-
ние	 –	 тогава	 естествено	
заплаща	 прегледа.	 Паци-
ентът	 не	 заплаща,	 ако	 е	
насочен	 от	 колеги	 с	 из-
вършена	 вече	 ехография	
и	поставена	диагноза,	ди-
агнозата	 се	 потвърждава	
и	болният	се	планира	за	
постъпване	 в	 болницата	
или	 се	 назначават	 до-
пълнителни	 изследвания,	
за	 да	 бъдем	 сигурни,	 че	
можем	да	бъдем	полезни	
за	самия	болен.

водещият кàрдиолоã от екипà нà сБалк - велико търново д-р вàлентин кръñтев предñтàвя кàрдиолоãичнàтà áолницà:

с модернà медицинà, ñъвременни решения и виñоки 
технолоãии. Пàциентът зà нàñ е винàãи нà първо мяñто!

румяна станчеВа

 - Г-н Димитров, каква 
беше за Вас в професио-
нален план изминаващата 
вече 2022 година?
	 -	 За	 мен	 тя	 е	 пър-
вата	 година,	 в	 която	 се	
намирам	 на	 позицията	
в	 Данъчната	 служба	 на	
Община	 Дряново,	 част	 от	
дирекция	 „Местни	 данъци	
и	 такси,	 бюджет	 и	финан-
си“.	 От	 тази	 гледна	 точка	
изминаващата	 година	 бе	
изпълнена	 с	 много	 нови	
предизвикателства,	 но	 и	
много	 нови	 възможности	
за	професионалното	и	ли-
чностното	 ми	 развитие	 и	
за	развитието	на	Данъчна-
та	служба	като	цяло.	
	 Годината	 започна	 със	
завършване	дейностите	на	
стартиралия	 през	 2021	 г.	
мащабен	 ремонт	 на	 по-
мещенията,	използвани	от	
служба	 „Местни	 данъци	
и	 такси“	 в	 Община	 Дря-
ново.	 Частично	 ремонти-
рани	 и	 освежавани	 през	
годините	 след	 построява-
не	 на	 сградата	 -	 далечна-
та	 1949	 г.,	 помещенията	 в	
по-голямата	 си	 част	 бяха	
в	 лошо	 експлоатационно	
и	 функционално	 състоя-
ние,	 снабдени	 със	 стари	
и	 амортизирани	 мебели	 и	
оборудване,	 затрудняващи	
и	 неосигуряващи	 необхо-
димите	условия	на	работа		
както	на	служителите,	така	
и	на	клиентите	на	служба	
„Местни	 данъци	 и	 такси“.	
След	 приключване	 на	 ре-

монтните	 дейности,	 дос-
тавката	 и	монтажа	на	 но-
вото	оборудване,	мебели	и	
други	 помощни	 средства,	
създадената	нова	работна	
среда	 в	 служба	 „Местни	
данъци	и	такси,	бюджет	и	
финанси“	 в	 Община	 Дря-
ново	 предоставя	 много	
по-големи	удобства	и	ком-
форт	както	за	работещите	
в	 нея,	 така	 и	 за	 гражда-
ните,	ползващи	услугите	и	
посещаващи	я	на	място.	
 - Макар да остават 
още работни дни до края 
на годината, как ще при-
ключи тя за Дряновската 
данъчна служба?
	 -	 Вече	 е	 ясно,	 че	 ще	
приключи	 с	 ръст	 на	 ос-
новните	 данъчни	 приходи,	
надвишаващ	 10	 процента.	
Това	е	резултат,	постигнат	
през	2021	г.,	при	непроме-
нен	 спрямо	 предходната	
година	 размер	 на	 мест-
ните	 данъци	 и	 такси,	 съ-

бирани	 на	 територията	
на	 община	 Дряново,	 бла-
годарение	 на	 редовните	
данъкоплатци,	 активната	
работа	 на	 екипа	на	 служ-
ба	 „Местни	 данъци	 и	 так-
си“	 с	 гражданите	 и	 соб-
ствениците	 на	 движимо	 и	
недвижимо	 имущество	 на	
територията	 на	 общината,	
незаплащащи	 в	 срок	 или	
изпаднали	 в	 затруднения	
при	 покриването	 на	 свои-
те	задължения.	За	съжале-
ние,	броят	на	нередовните	
платци	 не	 е	 никак	 малък		
и	се	е	трупал	през	години-

те.	
	 През	 2022	 година	бяха	
успешно	 събрани	 натру-
паните	 през	 предходните	
години	 просрочени	 задъл-
жения	за	данъци	и	такси	в	
големи	 размери.	 Значите-
лен	ръст	има	при	приходи-
те	 от	 данък	 при	 придоби-
ване	на	имущества	по	да-
рение	и	по	възмезден	на-
чин,	 увеличение	 с	 над	 90	
процента	 спрямо	 2021-ва	
година,	 дължащо	се	 както	
на	 постъпили	 значителни	
суми	 от	 дарения,	 така	 и	
поради	 изключителната	

активност	 на	 пазара	 на	
недвижими	 имоти	 на	 те-
риторията	на	община	Дря-
ново,	 реализирани	 голям	
брой	сделки	с	жилищни	и	
нежилищни	 имоти	 както	 в	
самия	 град	 Дряново,	 така	
и	 в	 останалите	 населени	
места	от	общината.	
	 Събраните	 приходи	
позволиха	на	екипа	на	Об-
щина	Дряново	да	планира	
и	 реализира	 значителен	
брой	 ремонти	 и	 подобре-
ния	на	инфраструктурата	и	
сградния	 фонд	 на	 терито-
рията	на	общината.		
 - За какво ще рабо-
ти екипът на Данъчната 
служба през новата 2023 
година? 
	 -	Новата	2023	година,	с	
оглед	 на	 социално-иконо-
мическата	ситуация	в	Бъл-
гария	и	света	като	цяло,	и	
в	 частност	 Община	 Дря-
ново	–	войната	в	Украйна,	
растящата	инфлация,	поли-
тическата	 и	 икономическа	
криза,	 ще	 бъде	 изпълне-
на	 с	 предизвикателства	 и	
трудности,	 но	 и	 с	 нови	
възможности	 пред	 екипа	
на	Данъчната	служба.	
	 В	 началото	 на	 година-
та	 предстои	 преминаване	
към	изцяло	нова	информа-
ционна	 система,	 обслуж-
ваща	дейностите	 по	 съби-
ране,	 администриране	 и	
обработване	 на	 местните	
данъци	 и	 такси	 в	Община	
Дряново.	Надяваме	се,	че	
това	 ще	 спомогне	 за	 по-
бързо,	 качествено	 и	 до-
бро	обслужване	на	всички	

данъкоплатци,	 клиенти	 и	
ползватели	на	услугите	на	
данъчната	 служба,	 както	
и	 улесняване	на	ежеднев-
ната	работа	и	задължения	
на	 служителите	 в	 служба	
„Местни	данъци	и	такси“.	
	 През	 2023	 година	 в	
Община	 Дряново	 няма	 да	
бъдат	 променяни	 разме-
рите	 на	 данък	 недвижими	
имоти,	 такси	 за	 битовите	
отпадъци,	 данъците	 върху	
моторните	 превозни	 сред-
ства	 и	 тези	 при	 придоби-
ване	 на	 имущество.	 И	 се	
надяваме	на	съвестното	и	
отговорно	 отношение	 на	
всички	 данъкоплатци	 за	
редовното	 и	 навременно	
заплащане	 на	 техните	 за-
дължения.	
	 И	 държа	 да	 отбележа,	
че	 средствата,	 платени	 от	
тях,	 изцяло	 се	 използват	
както	 за	 осъществяване	
на	 ежедневните	 дейности	
на	Общинско	предприятие	
„Чисто	Дряново“,	свързани	
с	 поддържането	 на	 една	
приветлива,	 чиста	 и	 при-
ятна	среда	в	община	Дря-
ново,	 така	 и	 за	 ремонти	
на	 уличната	 мрежа,	 подо-
бряване	 на	 инфраструкту-
рата,	 изграждане	 на	 нови	
съоръжения,	ремонт	и	под-
дръжка	 на	 съществуващи-
те	такива.
 Екипът на служба 
„Местни данъци и так-
си“ в Община Дряново 
благодари на всички да-
нъкоплатци, заплатили 
навреме своите задъл-
жения.

 лева
за година

АБОНАМЕНТ за 
ЕЛЕКТрОННОТО иЗДАНиЕ 

 www.100vesti.info

18400

Начинът да получавате 
всеки ден в своята
пощенска кутия - 
гарантирано, сигурно 
и своевременно,
областния всекидневник 
„100 вести“ - който 
излиза вече 30 години,  
сега всеки ден 
без събота и неделя,
Е АБОНАМЕНТъТ В 
БъЛГАрСКи ПОщи 
с каталожен номер 

МОжЕ ДА СЕ АБОНирАТЕ 
В рЕДАКцияТА иЛи чрЕЗ САйТА2258

12 месеца 184.80 лв.
 6 месеца 92,40 лв.
 3 месеца 46,20 лв.
 1 месец  15,40 лв.

АБОНАМЕНТ ЗА 2023 ГОДиНА

Габрово, ул. „Отец пайсий” 2, ет. 3, 
web-site: www.100vesti.info, e-mail: 100vesti@stovesti.info

крàñимир димитров, ñт. екñперт в дàнъчнà ñлужáà в дирекция „Меñтни дàнъци и тàкñи, áюджет и финàнñи
“
, оáщинà дряново: 

„През  2023 ã. в оáщинà дряново нямà дà áъдàт променяни рàзмерите нà дàнък недвижими 
имоти, тàкñи зà áитови отпàдъци, дàнъци върху МПс и тези при придоáивàне нà имущеñтво

“
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стеФКа БурмоВа

„Галерия	„Видима“	има	
много	 богата	 история.	 За	
изминалите	 25	 години	 тук	
са	гостували	едни	от	най-
известните	 български	 ху-
дожници	и	всички	ние	се	
гордеем	 с	 всичко	 напра-
вено	и	постигнато	тук	–	с	
фонда,	 който	 е	 създаден	
през	 тези	 години	 –	 отбе-
ляза	 при	 откриването	 на	
експозицията	 творби	 на	
млади	 художници	 „След-
ващите	 25“	 нейният	 ди-
ректор	 Сава	 Христов.	 -	А	
нашата	 страна	 е	 много	
богата,	 с	 много	 талант-
ливи	 художници,	 които	
са	 избрали	 да	 останат	 в	
България,	да	творят	тук	и	
да	 споделят	 с	 нас	 свое-
то	 творчество.	 Разбира	
се,	 има	 и	 друга	 гледна	
точка,	 свързана	 с	 бъде-
щето	 и	 с	 факта,	 че	 има	
много	 млади	 хора	 с	 же-
лание	 да	 творят,	 поради	
което	 всички	 ние	 тряб-
ва	 да	 подадем	 ръка	 на	
тези	млади	хора,	тъй	като	
в	 тях,	 в	 техните	 ръце	 е	
визията	 на	 българското	
изобразително	 изкуство.	
Поради	 това,	 когато	 се	
появи	 идеята	 за	 „След-

ващите	 25“,	 бяхме	 много	
въодушевени,	макар	да	не	
знаехме	 какво	 точно	 ще	
се	 получи,	 тъй	 като	 тя	
беше	 своеобразно	 хвър-
ляне	 в	 тъмното.	 Благода-
ря	 на	 „Идеал	 Стандарт	
-	 Видима“,	 че	 повярва	 в	
нас	и	подкрепи	тази	идея.	
Благодаря	 на	 Съюза	 на	
българските	 художници,	
който	 също	 ни	 подкрепи	
и	ни	поощри	да	реализи-
раме	нашата	идея.	И	сега,	
когато	 сме	 в	 тази	 зала	
с	 всички	 тези	 прекрасни	
произведения	 около	 нас,	
съм	сигурен,	че	с	нея	уце-
лихме	в	десятката	и	много	
се	 радвам	 от	 постигнати-
те	 резултати.	 Затова	 по-
желавам	на	всички	млади	
творци	много	успехи	и	да	
си	 пожелаем	 този	 кон-
курс	да	стане	традиция	за	
в	бъдеще.“

Председателят	 на	 Съ-
юза	 на	 българските	 ху-
дожници	 Любен	 Генов	
от	 своя	 страна	 заяви,	
че	 „резултатите	 от	 това	
„хвърляне“	 в	 неизвестно-
то	 са	 много	 добри.	 За	
пореден	 път	 галерия	 „Ви-
дима“	 печели	 вниманието	
на	 посветените	 на	 изоб-
разителното	 изкуство	 и	

на	 неговите	 почитатели	 с	
това	 интригуващо	 съби-
тие.	 „Няма	 по-подходящ	
и	 завладяващ	 начин	 за	
отбелязване	 на	 25-та	 го-
дина	 от	 създаването	 на	
галерия	„Видима“	от	пред-
ставянето	на	 творбите	на	
младите	 художници.	 Още	
повече,	че	тя	е	и	повод	за	
връчване	на	награди	като	
оценка	 и	 признание	 на	
нови	 таланти.	 Адмирации	
и	благодарности	към	Сава	
Христов	и	неговия	екип	за	
безупречната	организация	
на	 националната	 излож-
ба-конкурс	 за	 изобрази-
телно	 изкуство	 „Следва-
щите	 25“.	 Сава	 казва,	 че	
последните	 няколко	 ме-
сеца	 работим	 заедно,	 но	
според	 мен	 ние	 работим	
така	 години	 наред	 –	 и	
като	 институции,	 и	 като	
хора,	 които	 по	 един	 или	
друг	 начин	 са	 се	 посве-
тили	 на	 изобразителното	

изкуство	и	обичащи	го	по	
свой	начин.“

Според	 Любен	 Генов	
„в	 този	 формат	 работа-
та	 на	 журито	 се	 оказа	
изключително	 отговорна	
и	 трудна,	 но	 пък	 прежи-
вяването	 ни	 беше	 много	
приятно	 и	 вълнуващо.	 И	
се	 радвам,	 че	 заедно	 с	
колегите,	освен	нас,	в	жу-
рито	 бяха	 и	 Наташа	 Но-
ева,	 която	 е	 изкуствовед	
и	 която	 спечели	 награда	
в	 предишен	 конкурс	 за	
млад	 автор,	 уважаваният	
от	 всички	 ни	 художник	
от	 Дряново	 Антон	 Анто-
нов.	 Радваме	 се	 за	 това,	
че	 бяхме	 част	 от	 това	
вълнуващо	 преживяване	
и	се	надяваме,	че	нашето	
решение	ще	доведе	до	по-
зитивни	 усещания.	 Чувст-
вам	се	щастлив	като	един	
от	 преките	 свидетели	 на	
това	как	вече	четвърт	век	
галерия	„Видима“	успешно	

развива	 своята	 дейност,	
поддържа	 висок	 стандарт	
и	 с	 достойнство	 изпълня-
ва	 своята	 мисия	 в	 култу-
рата.	 Погледът	 ни	 назад	
преминава	 през	 стотици	
впечатляващи	 изложби,	
незабравими	 представя-
ния,	 интересни	 срещи	 с	
именити	 творци,	 безброй	
вълнуващи	 срещи	 и	 мно-
жество	дългогодишни	при-
ятелства.	 И	 вярвам,	 че	
така	ще	бъде	и	поне	през	
следващите	25	години.

Благодаря	 на	 Сава	
Христов	 лично,	 а	 ще	 си	
позволя	 да	 го	 направя	 и	
от	 името	 на	 всички	 ху-
дожници,	които	са	успели	
да	 станат	 част	 от	 това	
голямо	семейство,	част	от	
този	център.	Благодаря	му	
за	това,	че	по	достоен	на-
чин	той	продължава	това,	
на	 което	Ирина	 Колбасо-
ва	преди	25	години	поста-
ви	началото	и	разви	гале-
рия	 „Видима“	 на	 нивото,	
на	което	е	сега,	за	което	
принос	имат	и	Сава,	и	не-
говите	сътрудници.

Севлиево	е	център	на	
изкуството,	 независимо	
от	 това,	 че	 не	 е	 от	 най-
големите	 градове	 в	 стра-
ната.	Но	 това	е	уникален	
случай,	 в	 който	 функцио-

нира	 изключително	 авто-
ритетна	 градска	 галерия,	
буквално	 на	 две	 крачки	
оттук	 е	 и	 Музеят	 на	 съ-
временно	изкуство,	в	бли-
зост	 до	 който	 се	 намира	
една	 от	 най-развитите	 и	
успешни	частни	галерии	в	
България.

Изключително	 се	 рад-
ваме	на	 тази	 идея,	 която	
е	 инициирана	 от	 нашата	
галерия	 и	 специално	 от	
Сава	 Христов	 и	 която	 е	
една	 възможност	 за	 нас	
да	 подкрепим	 младите	
хора	 и	 младите	 творци.	
Надявам	се,	 че	 този	кон-
курс	 и	 резултатите	 от	
него	 биха	 били	 трамплин	
за	 младите	 художници,	
който	 дава	 поглед	 към	
следващите	25,	така	както	
през	изминалата	седмица	
отбелязахме	 изминали-
те	 вече	 25	 години.	 Пре-
ди	 малко	 видяхме	 едни	
малки	 художници,	 които	
излизаха	 от	 Школата	 по	
рисуване,	 което	 означа-
ва,	 че	 идва	 поколението,	
което	ще	отбележи	„след-
ващите	 50	 години	 на	 га-
лерия	 „Видима“.	 Затова	
считаме,	 че	 не	 е	 трудно	
да	 се	 подкрепя	 каузата,	
в	 която	 има	 мисъл,	 идея	
и	 смисъл.	 И	 разбира	 се,	

хора	с	вдъхновение,	които	
да	 се	 грижат	 нещата	 да	
вървят	напред.	Така	че	за	
нас	е	удоволствие	да	поз-
дравим	организаторите	на	
този	 конкурс	 и	 участни-
ците	 в	 него“	 –	 отбеляза	
накрая	Любен	Генов.	

Отличените	 участници	
в	 конкурса	 „Следващите	
25“	са:	номинация	в	кате-
гория	„Графика“	за	Светла	
Петрова,	 първа	 награда	
получи	 Мария	 Тодорина	
за	 „Незабравка	 2“,	 второ	
място	 –	Александра	Алек-
сандрова	с	творбата	„Из-
губени	 връзки“,	 а	 третото	
беше	 присъдено	 на	 Емил	
Иванов.

В	 категория	 „Живо-
пис“	 бяха	 номинирани	
творбата	 „Колебание“	 на	
Борислава	 Захариева	 и	
„Безнадеждно“	 на	 Герга-
на	 Балабанова.	 Връчена	
беше	 и	 поощрителна	 на-
града	в	тази	категория	на	
Оля	Теламим	 за	 творбата	
„Сътворението“.		

Третото	 място	 беше	
отредено	 за	 Христина	
Георгиева,	 второто	 -	 на	
Нора	Анкова	 за	 творбата	
„Пейзаж“,	 а	 първа	 награ-
да	за	живопис	беше	връ-
чена	 на	Ана-Мария	 Нико-
лова	за	картината	„Дом“.

-

севлиево е център нà изкуñтвото, 
мàкàр дà не е от нàй-ãолемите ãрàдове

Любен Генов, председател на Съюза на българските художници: 

Вела лазароВа

Дядо	Коледа	 от	 20	 го-
дини	 очаква	 този	 концерт	
с	подаръци,	приготвени	от	
неговите	 джуджета	 -	 обя-
ви	водещата	Елена	Влаева	
пред	 препълнената	Спорт-
на	 зала	 „Орловец“	 на	 15	
декември.	 В	 трепетно	 оч-
акване	 на	 срещата	 500-те	
ентусиазирани	 изпълните-
ли	 на	 НЧ	 „Габрово	 2002“	
сътвориха	 истински	 праз-
ник	 с	 многообразието	 на	
великолепните	17	състава.

Коледна	 песен	 от	 „Га-
бровските	 гласчета“	 с	 во-
кален	педагог	Стефка	Сто-
ева	сложи	начало	на	чита-
лищния	„Коледен	подарък“.

„Нарекохме	 така	 на-
шия	 грандиозен	 концерт	
в	 20-годишнината	 на	 НЧ	
„Габрово	2002“.	Тази	вечер	
сме	на	сцената	 с	нов	ре-
пертоар	 от	 този	 на	 голе-
мия	 концерт	 на	 8	 юни	 и	
с	 обновени	 състави	 -	 от	
най-малките	-	на	3	години,	
до	 доайена	 -	 90-годишния	
изтъкнат	 хореограф	 Геньо	
Генев.	Всички	сме	в	очак-
ване	на	Дядо	Коледа.	Друг	

път	не	сме	го	канили.	В	чу-
вала	 му	 има	 подаръци	 за	
всички	участници“,	отбеля-
за	Тотка	Полякова,	предсе-
дател	на	читалището.	

Сред	най-доброто,	под-
готвено	 през	 годината,	 с	
публиката	 споделиха	 ра-
достта	 си	 от	 20	 години	
заедно:	Фолклорен	танцов	
ансамбъл	 „Сивек“	 с	 него-

вите	четири	формации	(180	
души),	 клуб	 „Играорци“	 с	
ръководители	Лилия	Стой-
нова	 и	 Христо	 Стоянов,	
Танцов	 клуб	 „Пендара“	 с	
хореографи	 Галя	 Стойче-
ва	и	Тодор	Захариев.	Още	
един	път	звъннаха	„Габров-
ските	 гласчета“	 с	 дуета	
Генадий	Цонев	и	Кристина	
Топалова,	 квартетът	 Гена-

дий	 Цонев,	 Кристина	 То-
палова,	 Йоана	 Ненова	 и	
Цветомир	 Венков.	 Притаи	
дъх	феерията	на	балерини-
те	от	Танцова	школа	„Лиа-
на“	 с	 ръководител	 Лиляна	
Пантелеева	 и	 репетитор	
Искра	Симеонова.	

В	 оглеждане	 за	 Дядо	
Коледа,	 чиято	шейна	 при-
ближавала	 залата,	 бе	 из-

пълнението	 на	 вокална	
група	„Настроение“	с	ръко-
водител	 Цанка	 Иванова	 и	
корепетитор	Петър	Райков,	
обичаният	състав	за	изво-
рен	 фолклор	 „Тотка	 Шан-
дуркова“	 с	 ръководител	
Стефан	Маринов.	И	отново	
възвесиха	глас	„Габровски	
гласчета“	 с	 „Пасал	 Димо“	
и	„Мома	лен	пазила“.	Пяха	

и	 по-големите	 от	 ново-
то	 вокално	 попълнение,		
мъжката	 фолклорна	 група	
„Габровлии“	 -	 татковци	 и	
роднини.	

Невероятни	 изпълне-
ния	 с	 много	 музика,	 тан-
ци	 и	 празнично	 настро-
ение	 сътвори	 Фолклорна	
формация	 „Боженци“	 (160	
души)	 с	 ръководител	 Цве-
телина	 Атанасова,	 Танцов	
клуб	„Боженци“.		

И	 Дядо	 Коледа	 прис-

тигна	 с	 препълнен	 чувал	
с	 подаръци,	 посрещнат	 с	
радостни	 възгледи	 и	 на-
обиколен	 от	 най-малките	
в	 очакване	 да	 ги	 поздра-
ви	 и	 получат	 изненадите,	
подготвени	 от	 неговите	
сръчни	 джуджета…	С	бла-
годарност	 от	 постигнатото	
НЧ	 „Габрово	 2002“	 пожела	
здраве	и	нови	успехи	 	на		
любителските	 формации	
и	 любимата	 публика	 през	
новата	2023	година.

500 изпълнители от читàлище „Гàáрово 2002
“
 ñътворихà „коледен подàрък“ 
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ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И АРМАТУРА

ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

БВ ГР. ГАБРОВО, ЗОНА ИНДУСТРИАЛНА  
             0885/666637
БВ ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 58  
             0885/666623
БВ ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ № 11  
             0885/666634
БВ ГР. АПРИЛЦИ, УЛ. „ДУНЕВСКА“ № 5  
             0885/666627

АПАРТАМЕНТИ ПРОДАВА: 
Гарсониери
Широк център,тухла 19000 EUR
Широк център,тухла 26000 EUR
Двустайни
Гарата - 67 м2, тухла дог.
Дядо Дянко - ет. 4, тухла дог.
Бичкиня - след ремонт дог.
Шиваров мост - тухла, 60 кв.м,  
  26 000 EUR
Лъката - 72 кв. м, тухла дог.
Тристайни
Център - 84м2,тухла 21 000 EUR
Младост - ет.4, 89 м2 дог.
Автогара - 100м2, тухла  
  31 000 EUR
Борово - монолит 32 000 EUR
Голо бърдо, 90 м2, тухла дог.

КЪЩИ ПРОДАВА: 
Баба Зара, 120 м2, гараж дог
Велковци, 230 м2, след ремонт, 
двор договаряне
Баждар, гараж  37 000 eu
Болтата, 2 етажа с механа - 
лукс  договаряне
Гарата, 2 етажа с магазин, след 
основен ремонт дог.

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМ. ЗЕМИ И ГОРИ: 
До Младежки дом, парцел, 3 
дка  договаряне
Габрово, зем. земя договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода   
  40 000 eu

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. Николаевска 12
    (срещу ДСК), ет. 1

066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

имОТи пРОДАВА
АпАРТАмЕНТ, 67 кв. м, на Га-
рата за 53 000 лв. се продава 
на viber 0034/609-917-778.
ГАРАж, мАСиВЕН, в Младост 
се продава на тел. 0885/004-
142. [7, 7]
ТРиСТАЕН ОбзАВЕДЕН апарта-
мент в кв. Трендафил-2, ет. 5, 
се продава или заменя на тел. 
0876/777-839. [12, 9]
пОмЕщЕНиЕ - 100 кв. м, 
ток, вода, се продава на тел. 
0897/689-442. [5, 2]

имОТи КупуВА
ЕВТиНА КъщА, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
АпАРТАмЕНТ СЕ купува на тел. 
0876/750-396. [13, 10]

имОТи ДАВА пОД НАЕм
РЕНОВиРАНи и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ  
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [10, 7]
СТОмАТОлОГиЧЕН КАби-
НЕТ се дава под наем на тел. 
066/80-61-05. [9, 3]
СТАя  - 0899/439-467. [1, 1]
НОщуВКи - 0899/439-467. [1, 
1]

имОТи ТъРСи пОД НАЕм
КВАРТиРА СЕ търси на тел. 
0877/495-882. [19, 13]

ГОРи КупуВА
ЧАСТНи ГОРи изкупува. Добри 
цени. Плащане веднага. Тел. 
0886/277-250

зЕми
КупуВАм зЕмЕДЕлСКи земи 
и гори, може и на идеални 
части - тел. 0886/33-14-15. 
[21, 18]
зЕмЕДЕлСКи зЕми и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 11]
НиВи В Лом, Видин, Монтана, 
Враца, Плевен купува на ви-
соки цени. Тел. 0887/760-790 
- Р. Манева. [11, 9]

НОщуВКи
НОщуВКи - тел. 0888/254-
625, 0879/272-528.

СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център

НОВИ ОФЕРТИ:
Хаджицонев мост, къща, 2 ет., 120 м2 30 000 лв.
Еса, двустаен, тухла, ет. 1, 67 м2      62 000 лв.
Гарата, 65 м2, тухла, ет. 5             49 000 лв.
ИЦ, н. строителство, двустаен, ет. 2   89 000 лв.
ШЦ, двустаен, тухла, ет. 3              69 000 лв.
Център, тристаен, ет. 2                 80 000 лв.
Яворец, къща, 100 м2, 1.5 дка          68 000 лв.
Шиваров мост, етаж, 150 м2, гараж   110 000 лв.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144м2, ет. 2 45 000 лв
Идеален център, магазин, 40 м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Идеален център, 100м2 116 000 лв
Идеален център, Младост, двустайни, тристайни

ГАРСОНИЕРИ: 
Трендафил-2 50 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99 м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв 
Трендафил, 76м2, ет. 3, ПВЦ 52 000 лв
Падало, ПВЦ, 96 м2 55 000 лв
Идеален център, 140 м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116 м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65 м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, ПВЦ 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140 м2, двор 85 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220 м2, гараж, двор, 
ПВЦ 45 500 лв

Шиваров мост, 80 м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Рязковци, 2.6 дка 39 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050 м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 €
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2, УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796м2, УПИ 8 500 лв 
Гарата, 2700 м2, 600 м2 договаряне
Изход за В. Търново, гл. път, 1516м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Ид. център, лукс студио, обзаведено  500 лв
Бичкиня 320 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
ул. „Николаевска“, 130м2, монолитен, 
ет. 4 250 000 лв.
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв.
ЕДНОС ТАЙ НИ:

Идеален център, ет. 6 24 500 лв.
ДВУС ТАЙ НИ:
Голо бърдо, панелен, ет. 3 дог.
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв.
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв.
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв.
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв.
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-

ност за ново проектиране 65 000 €
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв.
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв.
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв.
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв.
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв.
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова,гараж 37 000 лв.
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв.
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. „Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв.
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв.
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

24/02

ГАБРОВО, УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1 
066/80-30-56, 80-55-65, 0899/312 100

О Б я В А
ЗА ПриЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУжБА НА ЛицА, 

ЗАВърШиЛи ГрАжДАНСКи СрЕДНи иЛи ВиСШи УчиЛищА 
(Заповед № рД-1492/09.12.2022 г.) 

20 бр. вакантни длъжности за ВОйНици
Във военно формирование 52480 – София от състава 

на  Командване за логистична поддръжка
 ДОКУМЕНТи СЕ ПриЕМАТ ДО 27.01.2023 г. ВъВ ВОЕННО ОКръ-
жиЕ  – ГАБрОВО,  ул. „Софроний Врачански” 1А.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за 
управление на МПС;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобождаването	
им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-малко	
от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	звание.
  
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка: www.comd.bg.

О Б я В А
ЗА ПриЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУжБА НА ЛицА, 

ЗАВърШиЛи ГрАжДАНСКи  СрЕДНи иЛи ВиСШи УчиЛищА
(заповед на командира на Сухопътните войски 

№ ЗрД-1591/30.11.2022 г.) 
225 вакантни длъжности за ВОйНици в Сухопътни войски:
  1. За в.ф. 27250 - София - 20 бр., съгласно Приложение № 1; 
  2. Гарнизон Стара Загора - 25 бр., съгласно Приложение № 2;
  3. Гарнизон ямбол - 55 бр., съгласно Приложение № 3; 
  4. Във в. ф. 52740 – Хасково - 15 бр., съгласно Приложение № 4;
  5. Във в. ф. 38220 – Плевен - 5 бр., съгласно Приложение № 5;
  6. В 61-ва механизиране бригада – Карлово/Казанлък - 80 бр., съ-
гласно Приложение № 6; 
 7. Във в. ф. 28330 – Смолян –15 бр. съгласно Приложение № 7;
 8. Във в. ф. 42600 – Мусачево - 10 бр., съгласно Приложение № 8. 
  ДОКУМЕНТи СЕ ПриЕМАТ ДО 20.01.2023 г. ВъВ  ВОЕННО ОКръ-
жиЕ  – ГАБрОВО,  ул. „Софрониа Врачански” 1А.
 изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за 
управление на МПС категории „В” или „С”.
 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер	;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобождаването	
им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-малко	
от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	звание.
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка: www.comd.bg

РАбОТА пРЕДлАГА
хОТЕл „пРимА S“ - Уза-
на търси техник поддръж-
ка, камериерка с опит 
(може и пенсионери) и 
сервитьорка. Справки на 
тел. 0888/009-001. [11, 
11]
ФиРмА „ДиНО“ тър-
си бродировач и ши-
вачки. Справки на тел. 
0894/494-277. [11, 11]

„ЕСА КОНТРОл” търси 
работник за запоява-
не, монтаж и настройка 
на електронни изделия. 
Умения - работа с поял-
ник, мултицет, осцилос-
коп. Постоянна, 5 работ-
ни дни, 8 часа. Габрово, 
ул. „Станционна“ 3, ет. 1 
(район Автогара), справ-
ки на kd 0888/699-430. 
[15, 9]
ФиРмА ТъРСи общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0895/521-849. [10, 9]
ФиРмА ТъРСи мияч за 
стол. Справки на тел. 
0885/069-027. [6, 4]

РАбОТНици зА подго-
товка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-
371. [11, 5]
„ГлиНЕНи ГъРНЕТА“ 
търси работник студена 
кухня. Информация на 
място. [3, 3]
пТицЕКлАНицА „ГЕ-
пАРД“ търси да назна-
чи работници - мъже и 
жени, за производство-
то си. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 4]
РЕСТОРАНТ „СОпРАНО“ 
търси миячки - вечерна 
смяна. Справки на тел. 
0885/467-197. [3, 3]

пТицЕКлАНицА „ГЕ-
пАРД“ търси да назна-
чи шофьор на товарен 
автомобил с категория 
„С“, професионална ком-
петентност, удостовере-
ние  за психологическа 
годност. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 4]

ГРижА зА бОлНи 
и ВъзРАСТНи
ГлЕДАНЕ НА стари хора 
- тел. 0878/88-15-01. 
[11, 8]
ТъРСи ЧОВЕК за гледа-
не на инвалид почасово 
тел. 0897/66-09-78. [5, 5]

О Б я В А

ЗА ПриЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУжБА НА ЛицА, 
ЗАВърШиЛи ГрАжДАНСКи  СрЕДНи 

иЛи ВиСШи УчиЛищА
(Заповед № рД-1494/12.12.2022 г.) 

260 бр. вакантни длъжности за ВОйНици
Във военно формирование от състава 

на  Командване за логистична поддръжка:
за военно формирование 22960 – царева ливада -18 
бр.
за военно формирование 26690 – Павликени -17 бр.
за военно формирование 22700 – Костенец -19 бр.
за военно формирование 22780 – Долно Камарци -16 
бр.
за военно формирование 28130 – Стражица -19 бр.
за военно формирование 42610 – Козарско -19 бр.
за военно формирование 24480 – Ловеч -15 бр.
за военно формирование 22680 – Карлово -28 бр.
за военно формирование 22060 – Велико Търново -15 
бр.
за военно формирование 28930 – Брацигово -19 бр.
за военно формирование 42700 – Сливен -13 бр.
за военно формирование 24350 – Кочово -26 бр.
за военно формирование 24540 – Светлен -19 бр.
за военно формирование 24850 – Змеево -17 бр.
 

ДОКУМЕНТи СЕ ПриЕМАТ ДО 
27.01.2023 г. ВъВ ВОЕННО ОКръжиЕ  
– ГАБрОВО, ул. „Софроний Врачански” 
1А.
 изисквания: 
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	 да	 не	 са	 осъждани	 за	 умишлено	
престъпление	от	общ	характер;
	 -	 да	 няма	 образувано	 наказателно	
производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физи-
ческа	годност.

	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	
на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
		 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	
служба	по	дисциплинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	годи-
ни	от	датата	на	освобождаването	им	от	
военна	 служба	 (кадрова	 военна	 служ-
ба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	
служба	 им	 остават	 не	 по-малко	 от	 5	 г.	
до	навършване	на	пределна	възраст	по	
чл.	160	за	военно	звание.

  
Подробна информация на тел. 0882552015;  066/805531; 066/800257        

справка: www.comd.bg.
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СТРОиТЕлСТВО
КъРТи и пробива - 
0897/832-363
ФиРмА СъбАРя, почиства 
за сметка на материалите 
- тел. 0896/183-637.
уСлуГи С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
ФиРмА изГРАжДА, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
КъРТЕНЕ и рязане - 
0896/655-839.
РЕмОНТ НА стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - справки на тел. 
0876/416-716. [18, 12]
СТРОиТЕлНи РЕмОНТи 
от А до Я се предлагат на 
тел. 0897/21-55-13. [21, 
15]

ОТСТРАНяВАНЕ НА течове 
по покриви, капаци, коми-
ни, саниране, бетони, въ-
трешни СМР - 0888/020-
187. [19, 13]
КъРТя бЕТОН, камък - тел. 
0888/544-438. [9, 6]

ВъТРЕшЕН РЕмОНТ
бЕзпРАшНО циКлЕНЕ - 
0887/040-471.
пАРКЕТ, ДюшЕмЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
бОяДиСВАНЕ, шпАКлОВ-
КА, отремонтиране след 
смяна на прозорци и вра-
ти - 0878/214-647. [17, 14]
КЕРАмиК - лепене гра-
нитогрес, фаянс, терако-
та, каменни облицовки - 
0879/088-654. [10, 8]
ВъТРЕшНи РЕмОНТи, 
гипсокартон, бани, тапе-
ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-194. 
[19, 13]
мАйСТОР ГипСОКАРТОН 
- 0897/40-96-76. [8, 5]

изОлАции
АлпиНиСТи - справки на 
тел. 0899/321-190
АлпиНиСТи, СКЕлЕ - 
справки на тел. 0898/907-
400.

ВъТРЕшНи и външни изо-
лации със скеле - справки 
на тел. 0896/655-839.

хиДРОизОлАции
хиДРОизОлАция НА по-
криви, гаражи, дренаж и 
други СМР - справки на 
тел. 0882/471-678. [19, 
13]

ВиК
мАшиННО ОТпушВАНЕ, 
ВиК ремонти; Откриване 
на течове - справки на 
тел. 0887/680-034.
ОТпушВАНЕ НА канали - 
справки на тел. 0886/954-
053

ОТКРиВАНЕ НА течове с 
термокамера, хидроскенер 
и видеоробот. Професио-
нални ВиК услуги. Справки 
на тел. 0888/738-474. [15, 
12]

КОмиНи
пРОФЕСиОНАлНО пО-
ЧиСТВАНЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

К О м и Н О Ч и С Т А Ч 
С ОпиТ. ЧиСТи ОТ-
ГОРЕ и ОТДОлу. 40 
лВ. ГАРАНция. Тел. 
0894/525-258.

мЕбЕли, ОбзАВЕжДАНЕ
мОНТАж НА мебели - 
справки на тел. 0893/91-
32-21. [24, 24]

пАРКЕТ, циКлЕНЕ

пАРКЕТ, ДюшЕмЕ - 
редене, бЕзпРАхОВО 
циклене, фино шлай-
фане, лакиране - 
монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-
43, 0889/286-025.

ДОГРАмА

Н и КО КОНСТРуКции 
ООД пРОизВЕжДА и 
мОНТиРА пРОзОРЕ-
ЧНи СиСТЕми REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[16, 14]

РЕмОНТ НА
ЕлЕКТРОуРЕДи 
РЕмОНТ НА телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [24, 19]
РЕмОНТ НА всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 17]
РЕмОНТ НА перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 

0884/155-075. [3, 1]
РЕмОНТ НА д. електро-
уреди - справки на тел. 
0899/439-467. [1, 1]

уСлуГи
РязАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com,  справки на тел.  
0884/942-942.

пОЧиСТВАНЕ НА 
ДВОР, изхВъРляНЕ 
НА бОКлуК, СъбА-
РяНЕ НА пОКРиВи, 
пРЕНАСяНЕ НА бА-
ГАж. изКупуВАНЕ 
НА жЕлязО. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[26, 22]

РЕзАЧ - справки на тел. 
0892/775-774. [22, 16]
зАВАРъЧНи уСлу-
Ги - справки на тел.  
0885/724-671. [4, 1]

пОЧиСТВАНЕ
пОЧиСТВАНЕ НА мазета, 
дворове, апартаменти - 
справки на тел. 0877/738-
156. [24, 21]
пОЧиСТВАНЕ НА мази, та-
вани, апартаменти и вся-
какви други помещения  -  
тел. 0894/265-340. [6, 6]

изРАбОТВА
ОГРАДНА мРЕжА произ-
вежда, ГВОзДЕи и ТЕ-
лОВЕ на заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.
изРАбОТКА НА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
изРАбОТВАм КАзАНи 
за ракия. Качествени. 
На достъпни цени! Тел. 
0888/280-357, 0899/688-
841. [12, 12]

щОРи

EТ „КАСТЕлО“ - щОРи 
- външни и вътрешни, 
ВРАТи - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, РОлЕТКи - 
охранителни, ДОГРА-
мА - алуминиева, 
PVC, бАРиЕРи - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

Дистрибутор 
на “Жити” аД

ОГРАДНА мРЕжА и ОГРАДНи пАНА: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. ГВОзДЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлОВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
КОВАНО жЕлязО. ГАбиОНи

тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626  
Габрово, ул. "Христо смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

ОТОплЕНиЕ
„мГ-лЕС“ пРОДАВА дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
„пЕхлиВАНОВ“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безпла-
тен транспорт - 066/805-
642, 0897/892-903.
ДъРВА В чували и раз-
палки. Незабавна достав-
ка. Тел. 0884/709-093.

НАцЕпЕНи ДъРВА, раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-
ка. Тел. 0895/252-686.
ДъРВА В чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
ДъРВА зА печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъРВА зА огрев в чува-
ли и разпалки. Достав-
ка на място. Справки на 
тел. 0877/191-102.
ДъРВА В чували и раз-
палки. Безплатна дос-
тавка - справки на тел. 
0876/437-140.

НАРязАНи и нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
НАРязАНи и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
ДъРВА зА огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
НАРязАНи и нацепени 
дърва, реални количества 
- 0879/98-81-31.
НАцЕпЕНи ДъРВА - 160 
лв. - 0886/652-152.
НАРязАНи, НАцЕ-
пЕНи дърва, чували - 
0892/329-728.

ДъРВА зА огрев - мет-
рови, нарязани и в чу-
вали - 0877/69-04-78. 
[22, 19]
„ВЕлЕВ-СТРОйРЕмОНТ“ 
пРЕДлАГА пелети, дър-
вени и слънчогледови 
екобрикети, донбаски въ-
глища - 0897/922-481. 
[11, 8]
ДъРВА В чували се про-
дават на тел. 0899/05-
20-10. [9, 6]
ЧуВАл ДъРВА - 9 лв. - 
0893/511-154 [14, 8]
пЕлЕТи пРОДАВА 
0897/974-477 - www.
alexfloor.com. [6, 3]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

АВТОмОбили пРОДАВА
шЕВРОлЕТ НубиРА, 1.6, 
2005 г., бензин-газ, много 
добро състояние, за 3500 
лева се продава на тел. 
0895/648-668. [4, 3]

АВТОмОбили КупуВА
КОли, буСОВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

АВТОЧАСТи/мАГАзиНи
КупуВАм НОВи авто-
части за Москвич, Лада. 
Тел. 066/855-955. [10, 
10]

СКРАп, СТАРи
АВТОмОбили
КОли зА скрап се купу-
ват на тел. 0877/738-156. 
[24, 21]
КОли, буСОВЕ и камиони 
(и части) за скрап се из-
купуват на тел. 0888/280-
357, 0899/688-841. [11, 
8]

Гуми
зимНи Гуми с лети 
джанти - 16 цола, се про-
дават на тел. 0876/750-
396. [7, 7]

Текущите обяви от печатните  
страници на вестник "100 вести" 

излизат всеки ден 
и в онлайн изданието на сайта

 www.100vesti.info

ВеСТНИК 
„100 ВеСТИ“ 

ИзлИза ВСеКИ ДеН 
без събота и неделя

ЕРОТиКА
ЕРОТиЧЕН мАСАж - 
0894/277-849. [22, 21]

ТъРСи

родена съм на 5 януари 1992 г. в габрово 
и след 3 месеца съм осиновена. Търся би-
ологичните си родители. Моля за помощ! 
адрес: София, ПК 1407 до поискване, Теме-
нужка Борисова георгиева.

уРОци, КуРСОВЕ
уРОци пО рисуване, 
живопис, подготов-
ка за СХУ и изготвя-
не на портфолио с 
Ема Вертерова - тел. 
0897/218-057.

жиВОТНи пРОДАВА
мАлКи пРАСЕНцА от 
30 до 50 кг се продават 
на тел. 0897/220-386. 
[20, 14]
ОВЕН СЕ продава на тел. 
0888/97-56-92. [12, 12]
ДОмАшНО ОТГлЕДАНО 
прасе, намиращо се в 

село Камещица, се про-
дава на тел. 0899/810-
766. [10, 6]
пРАСЕ - 110 кг, се про-
дава на тел. 0895/947-
858. [6, 3]
пРъЧОВЕ и шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [9, 3]

хРАНА зА жиВОТНи
пшЕНицА и цареви-
ца се продават на тел. 
0886/64-01-01. [11, 8]
пшЕНицА - 0.65 лв., 
се продава на тел. 
0899/93-63-60. [10, 7]

пРОДАВА РАзНи
ДОмАшНО ВиНО и ра-
кия се продават на тел. 
0899/34-34-32. [5, 5]
ДОмАшНА ГРОзДОВА 
ракия - 50 градуса, 10.00 
лв., се продава на тел. 
0896/85-89-58. [3, 3]
плАСТмАСОВи циСТЕР-
Ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 5]

ОРЕхи С черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [9, 3]

пРОДАВА ТОР
ОбОРСКА ТОР в чували - 
3.50 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [14, 12]
ОбОРСКА ТОР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[11, 5]

КупуВА РАзНи
СТАРА НАФТА се купува 
на тел. 0895/752-838.

пРОДАВА мАшиНи
СТАциОНАРНи ТЕлЕФО-
Ни втора употреба, от-
лично състояние, цена по 
договаряне - 0887/611-
753 [20, 16]

пРЕВОзи
ТРАНСпОРТ С КАмиОН 
ДО ДВА ТОНА, САмОС-
ВАл, ДОКЕРСКи уСлу-
Ги - изнасяне,  пре-
насяне, изхвърляне на 
мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището - справки на 
тел. 0898/780-448
пРЕВОз С бус до 
2.5 т в цялата стра-
на - справки на тел. 
0878/888-439. [25, 19]
пРЕВОз С бус, или със 
САмОСВАл - справки 
на тел. 0877/738-156. 
[24, 21]
ТРАНСпОРТ С бус - 
0.80 лв./км - справки 
на тел. 0894/004-045. 
[23, 17]
пРЕВОзи С бус - 2 
тона, фургон - 18 куб. 
м, падащ борд - справ-
ки на тел. 0887/31-61-
84. [5, 2]

СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА 
„КОНТО-ЕКСпЕРТ“ - СЧЕ-
ТОВОДНи уСлуГи, ГО-
ДишНО пРиКлюЧВАНЕ, 
ДАНъЧНи ДЕКлАРА-
ции - справки на тел. 
066/804-066

КОНСулТАции
КОНСулТАции пО пЕНСиОНиРАНЕ (изчислява-
не на прогнозни пенсии), зДРАВНО, ПЕНСИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ И ДР. - Габрово, ул. „Опълченска“ 
45 (срещу ДСК), справки на тел. 0899/654-611.

лЕКАРи
пСихиАТъР и НЕВРО-
ЛОГ Д-р Трифонов, 
Габрово, 0885/251-655.
Д-Р иВАйлО ДОНЧЕВ 
- СпЕциАлиСТ уРОлОГ 
В КлиНиКА пО уРО-
лОГия Към уНиВЕР-
СиТЕТСКА бОлНицА 
„лОзЕНЕц“ - ГР. СО-
Фия (б. Правителствена 
болница). Работи с най-
съвременна апаратура 
за безкръвни операции. 

АмбулАТОРНи пРЕГлЕ-
Ди ВСяКА СъбОТА и 
НЕДЕля В КАбиНЕТ В 
ГАбРОВО, ул. „Николае-
вска“ 195 след уговорка 
на тел. 0898/74-48-14.
Д-Р мАРиНА САНКЕВА, 
СПЕЦИАЛИСТ КОЖНИ И 
ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, 
ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТО-
ЛОГИЯ, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и 
петък от 10.00 до 17.00 
часа. записване на тел. 
066/800-140
иСКРА  хОТНиш-
КА - логопед/психолог 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 ч.; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.com

пЕДиКюР
пРОФЕСиОНАлЕН пЕ-
ДиКюР при проблемни 
нокти и ходила предлага 
на адрес: Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 19. Ходи 
и по домовете на въз-
растни и трудноподвиж-
ни хора. записване на 
тел. 0884/84-65-80. [12, 
10]

Честити рождественски празници!
Мирна и щастлива Нова година!
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 Всички продукти се доставят до клиента директно от завода. 
Представителствата осигуряват гаранционния и извънгаранционен 
сервиз. 
 В цената на базисните модели не влиза транспортът. Пелетните 
камини и котли са без помпа и разширителен съд.  цЕНиТЕ СА  
ВАЛиДНи ЗА НАЛичНи ПрОДУКТи. Поради нестабилния пазар на 
стомани производителят си запазва правото за тяхното актуализи-
ране.
 Монтажът може да се извърши от собственика при спазване 
изискванията на производителя.
 Предлагаме проектиране и изграждане на цялостна система за 
отопление на пелети.  Монтаж - 360 лв.  
 Първоначален пуск, настройка, обучение, заверяване на гаран-
цията - 80 лв.., 96 лв. с ДДС. Профилактика и заверяване на гаран-
цията за всяка следваща година - 60 лв., 72 лв. с ДДС

сàмо клиентите, зàкупили продукт нà “Мàрели 
ñиñтемñ” от ик „колонел”, получàвàт 
директна ГаранÖионна ПоддръЖка. 
оñтàнàлите при нуждà от ãàрàнционен ñервиз тряáвà дà 
нàпрàвят зàявкà нà телефоните нà доñтàвчикà.

КОНСУЛТирА, ДОСТАВя, 
МОНТирА, ПУСКА,  ПОДДържА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 
066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
e-mail: ivan@stovesti.info

Модел „PRIMAVERA“

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
SMB50 1816,67 лв. 2180,00 лв.
SMB100 3300,00 лв. 3960,00 лв.
SMB200 4833,33 лв. 5800,00 лв.
SMB50+БУНКЕР 2016,67 лв. 2420,00 лв.
SMB100+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
SMB200+БУНКЕР 5033,33 лв. 6040,00 лв.

Пелетна горелка SMB50 - автоматично механично почистване

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

AMG 890 590,00 лв.         708,00 лв.         

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР AMG 1090 624,00 лв.         748,80 лв.         

 МОДЕЛ "AMG" AMG 1290 680,00 лв.         816,00 лв.         

Електронно управление (термостат) с Wi-Fi

*В цвят по RAL (мин. 10 бр) 25,00 лв.           30,00 лв.           

**Комплект декоративни крака 29,00 лв.           34,80 лв.           

***Трипътен винтил 88,00 лв.           105,60 лв.         

* Възможност за боядисване в цвят по RAL
** Възможност за заявка на комплект декоративни крака
*** Възможност за монтаж на трипътен винтил

ЦЕНИТЕ СА EX WORK СИМИТЛИ

Цените са валидни от 01.08.2022 г.

      

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИПредставител на
Marely Systems
инж. иВАН ГОСПОДиНОВ

иК „КОЛОНЕЛ“ ООД

произвеждà 
пелетни кàмини, 
котли, ãорелки, 
преднàзнàчени зà изноñ

директно от 
производителя

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Котел на пелети модел "CB", комлект с горелка и бункер

CB24P+SMB50+БУНКЕР 3750,00 лв. 4500,00 лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР 3900,00 лв. 4680,00 лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР 4275,00 лв. 5130,00 лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР 3341,67 лв. 4010,00 лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР 3966,67 лв. 4760,00 лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР 3491,67 лв. 4190,00 лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР 3658,33 лв. 4390,00 лв.
Бункер за пелети 303,33лв. 364,00лв.

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

PS8 1725,00 лв. 2070,00 лв.
PS10 1791,67 лв. 2150,00 лв.
PS12 1875,33 лв. 2250,00 лв.
PSN6 1466,67 лв. 1760,00 лв.
Jade6 1241,67 лв. 1490,00 лв.

ONYX 8 1725,00 лв. 2070,00 лв.

ONYX10 1791,67 лв. 2150,00 лв.

Aurora slim 8 1816,67 лв. 2180,00 лв.

Aurora slim 10 1900,00 лв. 2280,00 лв.

Сухи пелетни камини, модели JADE, ONYX, PS, PSN

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
PSN12/PBN12;  PS13/PB13 2291,67 лв. 2750,00 лв.
PSN18/PBN18; PS18/PB18 2541,67 лв. 3050,00 лв.
PS24/PB24 2666,67 лв. 3200,00 лв.
PSN25/PBN25 2708,33 лв. 3250,00 лв.
PSN30/PBN30; PS30/PB30 3041,67 лв. 3650,00 лв.
ONYX 12 3050,00 лв. 3660,00 лв.
ONYX 15 3133,33 лв. 3760,00 лв.
ONYX 18 3191,67 лв. 3830,00 лв.
ONYX 24 3275,00 лв. 3930,00 лв.
ONYX 30 3441,67 лв. 4130,00 лв.
Помпа+разширителен съд 191,67 лв. 230,00 лв.

Пелетна камина с водна риза - модели PSN и PS,
цена без помпа и разширителен съд

PRIMAVERA 18 4733,33 лв. 5680,00 лв.
PRIMAVERA 24 4816,67 лв. 5780,00 лв.

Цена с ДДС Без ДДС

SBN12 3880,00 лв. 3233,33 лв.

SBN18 4010,00 лв. 3341,67 лв.

SBN24 4160,00 лв. 3466,67 лв.

SBN30 4310,00 лв. 3591,67 лв.

SBN35 4460,00 лв. 3716,67 лв.

SBNAUTO12 4890,00 лв. 4075,00 лв.
SBNAUTO18 5060,00 лв. 4216,67 лв.
SBNAUTO24 5200,00 лв. 4333,33 лв.
SBNAUTO30 5350,00 лв. 4458,33 лв.
SBNAUTO35 5470,00 лв. 4558,33 лв.

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ “ECOSTAR“ И “ECOSTARAUTO“
“ECOSTARAUTO“  ВКЛЮЧВА: автоматична система за почистване на 
горивната пота, ръчна система за почистване на димогарните тръби, 
вакуумсензор, допълнителен вентилатор за първичен въздух, тъчскрийн
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румяна станчеВа

- Г-н  желязков, кои 
са онези важни неща, 
които се случиха в живо-
та Ви през 2022 година? 

-	 За	 мен	 2022	 беше	
много	 динамична	 година	
–	 от	 една	 страна,	 защото	
ме	 накара	 да	 бъда	 по-
отговорен,	а	от	друга,	за-
щото	 усетих	 поредица	 от	
успехи	и	провали	в	живо-
та	 си,	 някои	 от	 които	 ме	
направиха	 по-мотивиран	
и	 по-нахъсан	 да	 се	 боря	
и	да	постигам	своето.	Ва-
жно	беше	това,	че	в	края	
на	месец	юли	ме	избраха	
за	председател	на	новото	
туристическо	 дружество	
„Лудите	 мечки“.	 А	 когато	
си	се	борил	за	нещо	и	то	
най-сетне	се	появи	на	бял	
свят	като	вписана	органи-
зация,	 насладата	 от	 това	
е	нещо	велико.

- Защо туризмът се 
оказа Вашата житейска 
посока и докъде стигна 
новосъздаденото от Вас  
Туристическо друже-
ство?

-	 Туризмът	 за	 мен	 е	
една	 кауза,	 една	 мисия,	
чрез	 която	 аз	 препода-
вам	 на	 хората	 това,	 кое-
то	 знам,	 и	 получавам	 от	

тях	 знания,	 с	 които,	 мога	
да	 кажа	 за	 себе	 си,	 над-
граждам!	 Срещам	 хора	 с	
различни	съдби,	различни	
професии	 и	 ги	 обединява	
това,	 че	 обичат	 планина-
та,	 туризма	 и	 природата.	
Смятам,	 че	 за	 краткото	
време,	 в	 което	 развивам	

тази	 дейност,	 съумях	 да	
постигна	немалко.

	Началото	беше	група-
та	Планински	клуб	„CRAZY	
BEARS”,	 която	 наброява	
вече	 43	 хиляди	 души.	Там	
посветих	 немалко	 време,	
усилия,	 дори	 и	 пари.	 Във	
времето	 успях	 да	 намеря	
екип,	отбор	от	хора,	всеки	
от	 които	верен	на	идеята	
това	 нещо	 да	 съществува	
и	да	пленява	поколенията.	
А	 тези	 хора	 вече	 са	 ми	
и	 приятели,	 които	 вървят	
рамо	до	рамо	с	мен,	било	
то	в	успехи	или	трудности,	
за	 да	 достигнем	 до	 това	
да	сме	сдружение.	

И	 да	 започнем	 оттам,	
че	сдружението	не	е	мое.	
Това,	 че	 аз	 съм	 създа-
тел,	 а	 вече	 и	 председа-
тел,	 основният	 двигател,	
да	 го	 наречем	 „сърцето“,	
не	означава,	че	 тази	бит-
ка	 я	 водя	 сам.	 Тук	 има	
управителен	 съвет,	 има	
членове	 учредители,	 има	
партньори	 и	 други	 хора	 -	
планинари,	 даващи	 много	
от	времето	си	за	идеята.	А	
нашето	 дружество	 стигна	
до	 етап,	 в	 който	 много	
хора	в	България	вече	зна-
ят	 за	 мечките,	 и	 продъл-
жава	да	върви	напред.

Това	сдружение	напра-
ви	 много	 за	 това	 моят	
роден	 град	 да	 се	 разчуе	
с	туризма	си.	Много	хора	
пълнят	 местата	 за	 наста-
няване,	 благодарение	 на	
тази	идея.	

	Чрез	 инициативата	 ни	
„Събуди	 Балкана“,	 освен	
че	 постигнахме	 популяр-
ност,	ние,	първо,	създадо-
хме	 нови,	 вече	 маркира-

ни	 туристически	 пътеки	 и	
маршрути,	 второ,	 създа-
доха	се	нови	традиционни	
събития,	 а	 не	 само	 вече	
съществуващите	 –	 „Поход	
по	стъпките	на	Бачо	Киро	
и	 поп	 Харитон“.	 Община-
та	 ни	 има	 и	 може	 да	 се	
похвали	 с	 нов	 традицио-
нен	 поход	 „В	 царството	
на	дивите	циклами“	–	тра-
се,	 което	аз	набелязах,	а	
Николай	 Карагьозов	 му	
даде	 име.	 Вече	 имаме	
и	 друго	 трасе,	 което	 ще	
правим	традиционно,	като	
„Скалската	 екопътека“,	
или	маршрут,	по	който	са	
ходили	 римските	 легиони.	
Дряново	кипи	от	история,	
а	 няма	 нищо	 по-прекрас-
но	от	това	да	комбинираш	
науката	 със	 здравето	 и	
ходенето.	

- А какво предстои? 
-	 Друга	 моя	 мечта	 е	

„Каръка“	–	крепост,	забра-
вена,	на	която	обаче	ско-
ро	ще	вдъхнем	нов	живот,	
а	 също	 и	 на	 останалите	
туристически	 маршрути	 в	
общината	 ни,	 защото	 на-
шето	седалище	-	село	Зая,	
го	 заслужава.	 И	 смятам	
там	да	налеем	доста	труд,	
за	да	се	получи	нещо	пре-
красно,	 водещо	 туристите	
към	него.	

- Като областен мла-
дежки лидер на БСП  
виждате община Дряново 
на четвъртата година от 

мандата? 
-	 Виждам	 община	

Дряново	 като	 един	 вече	
по-развит	 икономически,	
туристически	 и	 културен	
център	 в	 област	 Габрово	
от	 това,	 което	 беше	 пре-
ди	четири	години.	Виждам	
доста	 млади	 хора	 и	 се-
мейства	 да	 се	 завръщат	
от	големия	град	и	да	купу-
ват	 къщи	по	 селата,	 виж-
дам	 Дряново	 като	 един	
модерен	европейски	град,	
независимо	 от	 размерите	
му.	Да,	 и	 на	 всичкото	 от-
горе	 аз	 съм	 човек,	 който	
доста	пътува	и	вижда	как-
во	и	как	се	случва	в	други	
български	градове,	а	и	не	
само.	 Мога	 да	 кажа,	 че	
Дряново	 е	 чудесно	 мяс-
то	 за	 развитие,	 спокоен	
град,	в	който	човек	може	
също	 да	 постигне	 напре-
дък.	 Просто	 времето,	 в	
което	живеем,	мобилност-
та,	 интернетът	 са	 неща,	
които	 спомагат	 развитие-

то	тук,	в	малкия	град.
Мисля,	 че	 днес	 Дря-

ново	 е	 по-празнично	 и	 с	
повече	усмивки.

- Вие сте и общин-
ски служител, за какво 
ще работите през новата 
2023 година?

-	 Като	 общински	 слу-
жител	ще	 работя	 за	 ими-
джа,	 за	 популярността	 и	
престижа	 на	 нашата	 об-
щина.	 Правя	 го	 с	 жела-
ние,	 защото	 екипът,	 кой-
то	 кметът	Трифон	 Панчев	
създаде,	 е	 от	 страхотни	
хора,	които	искам	да	поз-
дравя	 за	 професионализ-
ма	и	да	им	благодаря.

- Вашето коледно 
послание към читатели-
те на областния вестник 
„100 вести“ и  дряновци? 
 - На всички пожела-
вам повече споделени 
мигове с близките, по-
вече уют в домовете Ви, 
по-малко негативни емо-
ции и повече усмивки.

Желязко великов, предñедàтел нà тд „лудите мечки
“
, оáлàñтен млàдежки лидер нà БсП, оáщинñки ñлужител: 

нàчàлото нà туриñтичеñко дружеñтво „лудите 
мечки” áеше ãрупàтà Плàнинñки клуá „CRAZY 
BEARS”, която нàáроявà вече 43 хиляди души 


